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7.2 Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a
úspor energie



• Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných
parkovísk, autobusových zastávok

• Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne
odpadových vôd

• Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov

• Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných
studní

• Podporné aktivity



Ukazovatele:
• Počet vysadenej zelene v území

• Novovybudovaná/rekonštruovaná miestna cesta, lávka, most, chodník, záchytné

parkovisko, autobusová zastávka

• Novovybudovaná/rekonštruovaná kanalizácia, vodovod, ČOV

• Novovybudované/rekonštruovaná verejné priestranstvo, námestie, park

• Nové/rekonštruované odvodňovacie kanály

• Počet prehĺbených obecných studní



Výška pomoci od 3 000 EUR/projekt do 20 000 
EUR/projekt



7.4 Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry



• Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane
príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk
a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných
objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie
existujúcich kultúrnych domov

• Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov - investície spojené s
odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu



• Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania -
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

• Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len
ako súčasť investícií do miestnych služieb



• Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na
komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

• Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia



• Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania -

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,

výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a

pod.

• Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie

– len ako súčasť investícií do miestnych služieb

• Podporné aktivity



Ukazovatele:

• Novovybudované detské ihrisko

• Novovybudované športové ihrisko

• Novovybudovaný amfiteáter

• Rekonštruované/modernizované detské ihrisko, športové ihrisko, kultúrny dom,
amfiteáter, iný nevyužívaný objekt

• Počet nových domov smútku

• Počet zrekonštruovaných domov smútku



• Počet odstránených divokých skládok odpadov

• Plocha odstránených divokých skládok v m2

• Počet nových tržníc

• Počet zrekonštruovaných tržníc

• Počet zrekonštruovaných nevyužívaných objektov pre podnikateľskú činnosť

• Počet nových klientov komunitných činností

• Výkon inštalovaných zariadení v kWt



Výška pomoci od 3 000 EUR/projekt do 20 000 
EUR/projekt



7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie



• Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním
turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry -
miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie
múzejných a galerijných zariadení.

• Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných
tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných
obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy.



• Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich
napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry
(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba
vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na
existujúcich cykloturistických trasách

• Podporné aktivity



Ukazovatele:

• Novovybudovaný náučný chodník, cykloturistické chodníky, novooznačené cykloturistické chodníky

• Obnova a rekonštrukcia náučného chodníka, cykloturistického chodníka, novooznačených
cykloturistických trás

• Počet turistických informačných tabúľ a informácií

• Počet drobných obslužných zariadení

• Počet informačných bodov

• Počet kioskov



Výška pomoci od 3 000 EUR/projekt do 14 000 
EUR/projekt



Pre všetky 3 podopatrenia platí:



Výška alokácie: 96 000 eur

Intenzita pomoci: 100 %



Miesto predloženia žiadostí: 

• 1 x listinne  - Občianske združenie Ipeľ – Hont –

kancelária MAS, Šahy, Hl. nám. 19

• 1x elektronicky cez ITMS portál



Oprávnení žiadatelia:

• Obce

• Záujmové združenia právnických osôb



Termín predloženia žiadostí na všetky opatrenia:

11. 9. 2019 
VRÁTANE POVINNÝCH PRÍLOHA A UKONČENÉHO
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA



Prílohy



• Právoplatné rozhodnutie OÚ v sídle kraja o registrácii, stanovy združ. a určenie osôb oprávnených
konať v mene združenia Záujmové združenie právnic. osôb v zmysle § 20f– 21 zákona č.40/1964 Zb.,
sken listin. originálu vo formáte.pdf prostred. ITMS2014+Stanovy združenia obcí (Záujmové
združ.práv.osôb v zmysle §20 zák.č. 369/1990 Zb.),s vyznačeným dňom registr. príslušným OÚ v sídle
kraja (odbor všeob. vnútornej správy) príslušný podľa sídla združenia, sken listin.orig. vof ormáte .pdf
prostred. ITMS2014+Stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR, sken
podpísanej úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak
relevantné).Stanovy združenia

• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za každú osobu
oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo
formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+)



• Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo overená 
fotokópia, listinná forma

• Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, alebo 
sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v prípade ak žiadateľ 
postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu)

• Stavebný rozpočet víťazného uchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď Príloha č. 8A

• Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu(Prílohu č. 15A), sken listinného originálu vo 
formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa vzťahuje na VO, 
ktoré vykonal

• Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+



• Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+

• Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov10, 
(originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie 
vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+

• Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov pri 
stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné stavebné povolenie), 
vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému 
ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom

• Vysporiadané  vlastnícke vzťahy alebo Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo iná zmluva 
uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP



• Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený projekt dotýka alebo 
nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného originálu alebo úradne overenej 
fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

• V prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať spoluprácu predložením 
relevantnej zmluvy - zmluva o spolupráci



Ďakujeme za pozornosť!


